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Introductie

Green Deal
Van mei tot oktober 2017 organiseert Kennisland het leerprogramma ‘Open 
Overheid in de Praktijk – Aardgasvrije wijken’ voor gemeenten die werken aan 
de overgang naar aardgasvrije wijken. Het programma wordt georganiseerd in 
het kader van de Green Deal Aardgasvrije wijken. Kennisland heeft zich door het 
ondertekenen van deze Green Deal actief verbonden aan de warmtetransitie in 
de vorm van aardgasvrije wijken. Kennisland biedt haar kennis en expertise aan 
rondom vraagstukken over open overheid. Dat doen we in samenwerking met 
het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. 

In dit traject leren gemeenten van elkaars perspectieven en aanpak, en krijgen 
ze een introductie in en ondersteuning met het toepassen van openoverheid-

Foto: Minister Kamp tijdens de presentatie van de Green Deal Aardgasvrije Wijken / Kennisland

http://www.greendeals.nl/gd112-aardgasvrije-wijken/
http://www.open-overheid.nl/
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principes. Deze reader is een beknopte gids rond typische openoverheidthema’s. 
We baseren ons daarvoor op onze eigen praktijkervaringen en expertise en 
inzichten die voor dit traject waardevol zijn. Het is geen volledig naslagwerk, 
maar veel meer een hulpmiddel voor gemeenten die een start willen maken 
met deze principes. 

Bij de leergang werken we vanuit het principe dat het leren van elkaar een 
kernelement is, en het aanbieden van externe expertise complementair. Experts 
kunnen in dat opzicht optimale omstandigheden bieden waarbinnen van elkaar 
geleerd kan worden, en waar nodig andere ervaringen, vaardigheden en kennis 
aanbieden om de groep uit te dagen om hun horizon te verbreden. De rode 
draad wordt bewaakt door de begeleiding van Kennisland.

Open overheid: voor al uw transities
Of het nu gaat om de rol van gemeenten met betrekking tot open data, de drie 
decentralisaties van het sociaal domein of de energietransitie naar aardgasvrije 
wijken: het zijn alle complexe vraagstukken die raken aan de rol en het functio-
neren van de overheid, maar ook aan bedrijven, het maatschappelijk middenveld 
en burgers. Kennisland maakt de opendatatransitie en de decentralisaties van 
dichtbij mee, en ziet urgentie voor nieuwe vormen van denken en werken op al 
deze niveaus. 

Vorig jaar hebben wij met het Gemeentelijk Leernetwerk Open Data ervaring 
opgedaan in het begeleiden van de transitie van gemeenten als ‘informatie-
beheerder’ in de context van open data. Daar liggen kansen – en hoe benut je 
die? Dat leverde vijf grote lessen op, die terug te lezen zijn in deze publicatie. 
Die lessen zijn uitkomst van dit traject, maar geven ook aan dat er veel urgentie 
is voor openoverheidprincipes rond dit soort transities. Goed, open contact en 
samenwerking met ‘eindgebruikers’ is bijvoorbeeld een vlieger die opgaat voor 
openoverheidsdata, maar zeker ook voor de transities in het sociaal domein. 
Immers, bredere maatschappelijke bewegingen (aardgas, zorg, welzijn, open 
data) hebben invloed op het leven van mensen, leveren onzekerheden op en/of 
bieden potentieel voor samenwerking.

Rond de decentralisaties heeft Kennisland intussen ruimschoots ervaring opge-
daan met het creëren van nieuwe samenwerkingen tussen burgers, instanties 
en overheid. Hoe ontwerp je samen met al deze partijen oplossingen voor een 
complex vraagstuk, die gedragen worden en getest zijn in de praktijk? Deze 
vorm van open aanpak in onze social labs levert tal van lessen en inzichten op 
die óók waardevol zijn voor transities op andere terreinen.

https://www.kl.nl/wp-content/uploads/2016/12/GLOD_publicatie.pdf
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Deze reader
Deze reader is zodanig opgebouwd dat lezers deze kunnen gebruiken als gids 
en naslagwerk bij het maken van keuzes en het bepalen van hun rol in de tran-
sitie naar aardgasvrije wijken. De reader heeft als doel om houvast te bieden 
met informatie over en praktijkervaring met openoverheidsthema’s. Met uit-
zondering van de eerste twee hoofdstukken is de tekst dan ook opgebouwd uit 
de vier ‘pijlers’ van Open Overheid: Open Contact, Open Aanpak, Open Data en 
Open Verantwoording. 

Feedback op deze tekst is van harte welkom en kun je sturen aan Thijs van Exel 
(te@kl.nl) of Maarten Zeinstra (mz@kl.nl).

http://www.open-overheid.nl/
mailto:te%40kl.nl?subject=
mailto:mz%40kl.nl?subject=
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Waarom: transities 
veranderen 
verhoudingen

Wat bedoelen we met ‘transitie’?
Waar praten we over als we het over een ‘transitie’ hebben? Die term valt om de 
haverklap, ook rond het thema energie. De term wordt omgeven door krachttaal: 
we moeten met zijn allen mee in een grote beweging; het moet radicaal anders, 
en wel nu; we gaan te langzaam en het tempo moet fors omhoog. Visionairs 
liften graag op de ‘transitie’ mee door, waarschuwingen predikend, met halve 
waarheden de oorlog aan ‘oud denken’ te verklaren. 
 
Er móet ook gehandeld worden, alleen is de vraag of een transitie gebaat is bij 
omfloerste taal. Wat is het handelingsperspectief voor overheden, bedrijfsleven, 
maatschappelijk middenveld en burgers? ‘Alles moet nu anders’ leidt eerder 
tot kramp dan tot stappen in de goede richting. En toch verstaan we onder een 
transitie: een proces van onomkeerbare, fundamentele verandering in de maat-
schappelijke cultuur, structuur (van instituties) en praktijk. Wat is een zinvolle 
manier om daar als overheid een rol in te spelen? Daar biedt het programma 
(en deze reader als ondersteunend element) een aantal handvatten voor.
 

Bredere beweging: veranderende 
verhoudingen
Het is niemand ontgaan dat in gesprekken over de verhoudingen in de samen-
leving de laatste jaren maar wat vaak termen opdoemen als zelforganisatie, 
eigen kracht, burgerkracht, sociaal ondernemerschap, waardecreatie, bottom-up 
en top-down. Vaak zonder precies te weten wat ermee wordt bedoeld, gebruikt 
men deze termen om de veranderende verhoudingen tussen overheid, markt en 
samenleving te duiden. Deze drie zijn allemaal op hun manier producenten van 
publieke waarde, zoals zorg- en onderwijsaanbod, speeltuinen, schone straten, 
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ontmoetingsplekken, energievoorziening – en de grote maatschappelijke doelen 
zoals het naleven van klimaatdoelen.
 
In die verhoudingen is de laatste jaren behoorlijk wat veranderd. In zorg en wel-
zijn zie je de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, die sterk 
leunt op het meedoen van burgers die kunnen. Daar zie je dat de verhoudingen 
veranderen, en de rollen dus ook! Hetzelfde zie je in de privatisering van de ener-
gievoorziening, nu alweer een poos geleden. Na de nutsbedrijven kwamen grote 
(vaak internationale) bedrijven die taak overnemen. Op veel kleinere schaal zie je 
dat burgers (zeker als daarin goed ondersteund worden en genetwerkt zijn) zelf 
hun zorg- of woonvoorzieningen organiseren.

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft deze verschuiving 
handig in beeld gebracht:

De drie punten van de driehoek vertegenwoordigen partijen die zich tot elkaar 
verhouden. Wat in die verhouding belangrijk is, zijn de fenomenen top-down en 
bottom-up, want die staan op gespannen voet met elkaar rond de transitie naar 

overheid

gemeenschap markt

     burgerparticipatie
en zelfredzaamheid

privatisering
   en liberalisering

sociaal
   ondernemerschap

   actief burgerschap
   en eigen kracht

http://www.nsob.nl/publicatie/pop-up-publieke-waarde/
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aardgasvrij. De transitie zelf is namelijk (als je de wereldwijde noodzaak voor 
klimaatneutrale energiebronnen buiten beschouwing laat) top-down ingezet. 
Kijk naar de deelnemers aan de Green Deal: allemaal partijen in de gevestigde 
orde die samen bedacht hebben wat een zinvolle interventie is: de transitie 
naar aardgasvrije wijken. Die transitie komt nu op het niveau van de wijk (en 
dus van de leefomgeving van burgers - zie ook het hoofdstuk over Open Con-
tact) terecht. Dat noopt het ‘systeem’ om de vraag te stellen: hoe krijgen we 
burgers mee? 
 
Dat is essentieel anders dan bottom-up. In dat geval zouden burgers de veran-
dering zelf in gang zetten en aankloppen bij de overheid en energiemaatschap-
pijen voor ondersteuning. Dat is hier niet zo – en zouden we dat überhaupt 
mogen verlangen of verwachten? De transitie naar aardgasvrije wijken is voor-
al een van bovenaf gestuurde beweging: de overheid bepaalt wat er gebeurt, 
hoe, binnen welk arrangement en volgens welk procesontwerp. Wel gaat deze 
overheid in gesprek met partijen over het, wat de NSOB noemt, ‘omlaagbren-
gen’ van activiteiten. Naar burgers, individueel, in georganiseerde groepen of in 
maatschappelijke verbanden. De NSOB: “Cruciaal voor deze vorm is het initiatief 
en de inbedding: de overheid bepaalt hier wat omlaag gaat en wat de burgers 
mogen overnemen en de voorwaarden waartegen dat gebeurt. En vaak gaat 
het niet om een volledige taak, maar om een activiteit die ingebed is en blijft 
binnen een overheidsregime.”

Arrangement
Het is voor dit leertraject belangrijk om goed te doorzien in welk arrangement 
deze transitie plaatsvindt, wat dat betekent voor de activiteiten, de rollen en de 
tactieken van communiceren. In het hoofdstuk over open contact besteden we 
daar aandacht aan, vanuit een waardevol model van de NSOB en de praktijker-
varing van Kennisland.



‘Wij  
moeten 
samen 
toewerken 
naar wijken 
van de 
toekomst’
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Open Contact
In de Open Data Reader (april 2016) beschreven we al dat het aangaan van 
goed contact belangrijk is:

 
We stimuleren dat dataproviders de data persoonlijk komen 
pitchen op evenementen en in gesprek gaan met ontwikke-
laars, ook via social media. Vaak hebben ontwikkelaars inte-
ressante vragen en kunnen ze helpen om de data nog beter 
beschikbaar te stellen. Als een ontwikkelaar een applicatie 
maakt waar je misschien niet zo blij mee bent vanuit de doel-
stellingen van je organisatie, is het belangrijk om een open 
gesprek daarover te kunnen voeren in een informele sfeer. 
Daarnaast adviseren we een duidelijke helpdesk voor herge-
bruikers van data. Omschrijf bijvoorbeeld in het datablog met 
wie en hoe men contact kan opnemen bij vragen en pro-
blemen omtrent de data. Dat kan een e-mailadres zijn, een 
contactformulier, maar ook een Twitter-account. Zorg dat de 
contactgegevens actueel blijven en dat vragen beantwoord 
worden. Dit schept vertrouwen en motiveert ontwikkelaars 
om hun toepassingen verder te ontwikkelen. 

 

Daar zit natuurlijk veel relevantie in, los van het thema en de betrokken partijen. 
In feite gaat het hier om het leggen van contact om mensen (ontwikkelaars in dit 
geval) in staat te stellen goed gebruik te maken van de data die een aanbieder 
(een gemeente) beschikbaar stelt. Op die manier vergroten gemeenten de kans 
dat hun data worden gebruikt, op manieren die van waarde zijn vanuit de doel-
stellingen van de organisatie. De ‘service’ die gemeenten wordt geadviseerd om 
aan te bieden, versterkt het contact en het vertrouwen tussen partijen.
 
Hoewel het in de reader uit 2016 gaat het om het gesprek tussen (gemeente-
lijke) dataproviders en ontwikkelaars van toepassingen op basis van open data, 
sluit het goed aan bij de transitie naar aardgasvrije wijken die hier centraal staat. 
In deze tekst werken we dit verder uit, vanuit een ander thema en een ander veld. 

https://www.kl.nl/publicaties/open-data-reader-2016-handboek-openen-data-publieke-instellingen/
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Wat is het?
In dit programma draait het om de transitie naar aardgasvrije wijken met 
openoverheidprincipes. In de inleiding gaven we al aan: het is belangrijk om 
praktische, concrete perspectieven te ontwikkelen rond deze transitie en niet in 
de ‘transitiekramp’ te schieten. Wat zijn zinvolle manieren om hierin als overheid 
een rol in te spelen? Open contact is een aspect daarvan. Open Overheid om-
schrijft het zo: 

 
Een overheid die Open Contact aangaat is nabij, laagdrempe-
lig, bereikbaar en betrouwbaar. Publieke professionals zoals 
jij kunnen zo beter inspelen op de behoeftes van mensen. 
Door openlijk te werken, maken we de overheid toegankelijker 
en kunnen we zelf gebruik maken van de ideeën en vragen 
die uit de samenleving komen. Bijvoorbeeld door op sociale 
media te laten zien wat we doen. Open Contact met de over-
heid is belangrijk, voor iedereen. 

 
 

Noodzaak voor dialoog en  
samenwerking
In een transitie als deze is het waardevol om daar werk van te maken. Want 
juist omdat het afkoppelen van het gasnetwerk veel impact op de leefwereld 
van burgers heeft, is het belangrijk om niet in de kramp te schieten door grote 
woorden, maar juist de samenwerking en het gesprek op te zoeken. Sociale in-
novatie is hierin een relevante (internationale) beweging, waarin het gaat om 
nieuwe, betere verbindingen tussen burgers en ‘systeem’. Dat leidt tot betere 
oplossingen, maar helpt vooral de kloof tussen overheid en burger te dichten 
vanuit nieuwe, niet-alledaagse samenwerkingsverbanden (denk aan social 
labs, waarover vanaf pagina 17 meer te lezen is). 
 
In het rapport Van de kook komt dat duidelijk terug wanneer het gaat om de 
aardgastransitie. Het is sowieso een aanbeveling om het te lezen, maar rond 
het thema open contact is het goed om een aantal lessen te herhalen. Deze 
lessen bevinden zich op drie schaalniveaus: het huis, het sociale proces en het 
systeem. Hier volgt een korte samenvatting, maar lees vooral het hele rapport:
 
THUIS: Het gaat om het thuisgevoel: mogelijkheden om te investeren én sub-
sidies te krijgen nemen snel toe, en zorgen voor twijfels bij burgers. Daarnaast 
draaien ingrepen in het huis over waarden en gevoel: het is geen kille rekensom. 

http://www.open-overheid.nl/open-contact/
https://www.kl.nl/themas/sociale-innovatie/
https://www.kl.nl/themas/sociale-innovatie/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/09/27/van-de-kook-verhalen-voor-een-gas-t-vrije-wijk
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Betekent voor overheid: respecteer het feit dat deze transitie grote vraagtekens en 
impact heeft op huishoudens – en pas je acteren erop aan!
 
SOCIALE PROCES: Het sociale proces is doorslaggevend: mensen acteren graag 
vanuit gemeenschappelijk verband. Door samen (als buren, buurt, wijk) te inves-
teren en te innoveren krijgen mensen het vertrouwen en ontstaat saamhorig-
heid en nieuwe gemeenschappen.
 
Betekent voor overheid: denk niet vanuit je eigen kaders (juridische zekerheden, 
financieel rendement, gezag) maar maak ruimte voor menselijk contact en lokale 
aanwezigheid.
 
HET SYSTEEM: Een participerende en rechtmatige overheid ondersteunt het 
sociale proces: overheden moeten ruimte maken voor burgerinitiatieven, 
gidsend kunnen optreden en het gesprek opzoeken. Daarnaast willen mensen 
best accepteren dat deze transitie nodig is, als ze maar betrokken worden op 
basis van politiek leiderschap.
 
Betekent voor overheid: faciliterend zijn, ruimte maken, soms een pas opzij doen.
 

Hoe dan?
Deze vraag gaan we in het leerprogramma met de groep proberen te beantwoor-
den: er is niet één goed antwoord en hier kunnen we bij uitstek van elkaar leren. 
Met deze reader willen we de deelnemer gidsen in de theorieën en praktijkvoor-
beelden. Voor het gemak van de lezer houden we de handige driedeling aan die 
hierboven staat en gaan we dieper in op wat deze perspectieven betekenen voor 
open contact tussen overheid en andere spelers en overheden onderling.

In het rapport Van de kook staat dat onzekerheid het belangrijkste obstakel is 
voor mensen om mee te willen in de transitie. Belangrijk aspect daarvan is dat 
het gaat om hun huis: 

 
Daarnaast zit een huis mensen dicht op de huid. Een verande-
ring van energiesysteem grijpt in op het thuisgevoel. Mensen 
maken in eerste instantie geen kosten-batenanalyse maar 
reageren vanuit betekenis en waarden. Uit de vele gesprekken 
verschijnt een beeld over het proces dat mensen doorlopen om 
daadwerkelijk in actie te komen om in hun eigen huis te inves-
teren en anders te gaan koken en verwarmen. 
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Het rapport noemt acht stappen om mensen mee te krijgen in de transitie: 

Stappen Verder komen met

1. Oproep tot actie Duidelijke en positieve boodschap.

2. Samen waarborgen Democratisch besluit waar ieder-
een aan meedoet.

3. Identiteit en betekenis Aansluiten bij thuisgevoel.

4. Kennis en info Betrouwbare informatie.

5. Advies op maat Natuurlijke momenten, opknippen 
of doorpakken, doen wat nodig is.

6. Doorbreken patronen Klimaattop aan keukentafel.

7. Waar gaat het om? Samen doen. Jouw bijdrage aan het 
klimaat. Trots op je huis.

8. Besluit Aantrekkelijke propositie, ontzorgen.

Deze stappen staan uitgebreid beschreven op pagina’s 12 t/m 20 van het rap-
port met talloze voorbeelden uit verhalen en anekdotes. Zeer lezenswaardig 
en bovendien sluit het goed aan bij de praktijkervaring die Kennisland heeft 
opgedaan met onder andere de social labs. Daarover vertellen we meer in het 
volgende hoofdstuk, over Open Aanpak.
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Open Aanpak:  
rolneming voor  
de overheid

In open contact zitten dus voorwaardelijke aspecten (ik doe alleen mee als...), 
maar ook activerende (ik doe graag mee samen met.. .) aspecten. Maar het 
betekent in alle gevallen: wat je als overheid (niet) doet is cruciaal! Maar hoe 
krijg je grip op wat je (niet) doet, hoe en wanneer? Twee rollen die overheden 
steeds vaker (willen/moeten) oppakken zijn de netwerkende rol (om doelen 
te realiseren zijn ook inzet of middelen van anderen nodig) en de responsieve 
rol (die initiatieven uit de samenleving herkent en betekenisvolle relaties aan-
gaat met (informele) partijen). Dit zijn relatief nieuwe rollen die zijn ontstaan 
naast (niet in plaats van) de traditionele presterende en rechtmatige overheid.
 
Geen van deze rollen is statisch; op verschillende momenten in een proces kan 
een overheid de nadruk leggen op een andere rol (of een combinatie van rollen). 
Welke rol en wanneer, dat zorgt vaak voor onduidelijkheid. De NSOB heeft een 
model ontwikkeld van deze verschillende rollen, die uitgewerkt worden in het 
rapport ‘Sedimentatie in sturing’ (2015). De aanleiding voor dat rapport is heel 
herkenbaar voor de transitie naar aardgasvrije wijken: mensen worden actief 
in een domein waarin tot voorheen de overheid de activiteiten uitvoerde en 
verantwoordelijk was. Deze beweging zet bestaande structuren onder druk en 
noopt tot het stellen van vragen: 
 

Wat te doen met mensen die zich op het beleidsdomein van 
de provincie begeven? Die iets willen overnemen zonder dat 
de verantwoordelijkheid meebeweegt? Die publieke ruimte 
beheren zonder dat ze daartoe democratisch gelegitimeerd 
zijn? Waarbij keuzes over beheer ook altijd keuzes omvatten 
die we elders onder de noemer ‘beleid’ zouden scharen; en 
die politiek zijn. Wie heeft toegang tot de gebieden? Welke 
inzet plegen we waar? Wat komt eerst en wat kan wachten? 
Dat zijn kleine keuzes van stadse boeren, die tegelijkertijd 
direct te relateren zijn aan de grote kernvragen van politiek 
en openbaar bestuur: wie krijgt wat, wanneer, en waarom?

http://www.nsob.nl/wp-content/uploads/2015/06/NSOB_Sedimentatie_web.pdf


16

Bovenstaand model geeft houvast voor overheden in de context van de ver-
schuivingen in het publieke domein. Het helpt om sturing te geven aan het 
handelen van de overheid vanuit verschillende uitgangspunten (zie de assen). 
Tijdens het leerprogramma kan het dienen als gespreksmodel: als je begint 
bij de specifieke situatie in jouw gemeente (of wijk), welke rolneming past 
daar dan bij? En wat betekent dat voor je handelen?

presterend netwerkend

rechtmatig responsief

van resultaat naar
randvoorwaarde

van resultaat naar
randvoorwaarde

van overheid
naar samenleving

van samenleving
naar overheid

Bron: NSOB (aangepast door KL)
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Het gaat dus niet om kiezen, maar om doseren. Om dat goed te kunnen doen 
moet je helder inzicht hebben in de situatie (wat is er nodig? waar wordt om 
gevraagd? wat ontbreekt er? wie zet ik in? etc.) en tegelijkertijd in staat zijn om 
met alle vier deze rollen om te gaan. Randvoorwaarden zijn altijd nodig en de 
overheid moet deze op een verstandige en zorgvuldige manier kunnen stellen, 
en de rechten en plichten die erbij horen bewaken: de kern van elke publieke 
organisatie! Hetzelfde geldt voor prestatiesturing en verantwoording: resulta-
ten zijn belangrijk en je moet kunnen uitleggen wat er met publieke middelen 
wordt gedaan. Als je alleen maar verwachtingen wekt en niet presteert, verlies 
je gezag en bestaansrecht. 

Wat de ‘nieuwe’ rollen betreft: genetwerkt tot resultaten komen en werken met 
informele (bottom-up)partijen en initiatieven zijn steeds vaker de gewenste rea-
liteit. Ook hier geldt dat die realiteiten niet geïsoleerd voorkomen: alles gebeurt 
tegelijk. Daarom is het geen kwestie van kiezen maar van (her)kennen en gedo-
seerd kunnen toepassen.

Social labs: experimenteren rond 
complexe vraagstukken
Wat ook houvast kan bieden is praktijkervaring met andere rolnemingen van 
de overheid en vormen van open aanpak. Kennisland heeft daarin ervaringen 
opgedaan met bijvoorbeeld het Slimmernetwerk en met name in de Doetanks 
hebben we gewerkt aan de innovatieve slagkracht van professionals in het 
openbaar bestuur. Kennisland zocht hiermee alternatieven voor rekenkameron-
derzoek, deed suggesties voor betere samenwerking van organisaties en vroeg 
zich af hoe je jonge ambtenaren beter kunt boeien en binden. De verbetering 
van de kwaliteit van ambtenaren, en het anders organiseren van het werk heb-
ben, zo hoop je, uiteindelijk positieve impact op de kwaliteit van de dienstverle-
ning. Kleinschalig soms, en met vertraging weliswaar, wordt daarmee publieke 
waarde gecreëerd. 
 
Desondanks – of wellicht dankzij – het Slimmernetwerk werd Kennisland gretig 
om zich nog meer te richten op vraagstukken met een duidelijke externe oriënta-
tie, een zichtbare link met het publieke belang en opbrengsten die onomstotelijk 
voor publieke waardecreatie doorgaan. Kennisland wilde publieke vernieuwing 
genereren door van buiten naar binnen te werken en te starten bij én met de 
burgers zelf. 
 
Kennisland is daarom, tegen de achtergrond van de transitie van de drie de-
centralisaties in het sociale domein, in 2014 begonnen met een (toen) nieuwe 
methodologie: social labs. Het social lab richt zich op betere levens van burgers 
– en wat daarvoor nodig is aan oplossend vermogen, betere dienstverlening en 
rol van de overheid. In die zin bevindt het lab zich op alle vier de kwadranten 
van overheidsrollen, al is de aanleiding vooral de zoektocht naar invulling van 

https://www.kl.nl/projecten/slimmernetwerk/
http://www.slimmernetwerk.nl/doetanks/
http://transitie van de drie decentralisaties in het sociale domein
http://transitie van de drie decentralisaties in het sociale domein
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de rollen aan de rechterkant: hoe verhouden we ons tot nieuwe krachten en 
verbinden we ons aan zinvolle netwerken om doelstellingen te behalen?
 
Een social lab biedt handvatten voor een effectiever opererende overheid. Het 
maakt experimenteren, reflecteren en leren op alle niveaus mogelijk maakt: 
voor bestuurders, professionals en burgers. 

De social lab-aanpak in een notendop:
 
• Inclusief: Van gesloten expert-teams naar open multidisciplinaire teams  

(met beleidsmakers, professionals en burgers).
• Onderzoekend: Van cijfers naar verhalen, gecreëerd en geïnterpreteerd  

met burgers.
• Actiegericht: Van aanbevelingen naar in situ experimenten en nieuwe  

(inter)acties.
• Buitenshuis: Van het kantoor naar het veld.
• Open: Van een vastomlijnde methode naar een methode waarin het  

hele team kan bijdragen aan vorm, inhoud en richting.

In de zomer van 2014 zette Kennisland in samenwerking met de gemeente 
Amsterdam een social lab op in de wijk Amsteldorp rond het vraagstuk van 
‘langer zelfstandig wonen’ – waarbij de statistieken al lieten zien dat dat voor 
de bewoners van deze wijk zeker geen vanzelfsprekendheid was. Een tot dan 
toe verlaten pleintje midden in de buurt transformeerde zich tijdens het lab 
tot een informele ontmoetingsplek, terwijl het kantoortje van een woning-
bouwcorporatie diende als tijdelijke werkplek. Door de laagdrempeligheid en 
nabijheid gingen gaandeweg meer mensen meedoen. Het startteam van amb-
tenaren, professionals en onderzoekers van Kennisland breidde zich organisch 
uit met steeds meer bewoners, die eigen ervaringen, inzichten en capaciteiten 
meebrachten. Het lab stelde mensen in staat om nieuwe verbindingen te maken, 
te leren van de aanpak en initiatieven te ontplooien. 
 
Het lab bleek te fungeren als een zeer geschikte tijdelijke ruimte voor een 
nieuwe rolverdeling (zie ook de NSOB-kwadranten hierboven) tussen bestuur-
ders, professionals en burgers. Tijdelijk, maar met blijvende waarde. Die zit 
niet alleen in het grote, in het systeem, maar ook in het kleine alledaagse, de 
leefwereld van mensen. Met een lab worden wellicht kleine stappen gezet 
richting de toekomst, maar het zijn wel stappen die door alle betrokkenen 
zélf gezet worden. Op die manier wordt er samengewerkt aan een inclusieve, 
democratische en duurzame transitie.

Het lab maakte inzichtelijk hoe de transitie in de zorg door burgers wordt erva-
ren, hoe zij daar zelf op informele wijze vorm aan geven, welke ondersteuning 
en rolneming vanuit overheid en instituties nodig is. Het lab liet zien dat andere 
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factoren dan zorg een hoofdrol spelen in prettig ouder worden, zoals wonen 
en mobiliteit. Daarnaast liet het lab zien dat een herdefiniëring van rollen in 
een zorgsysteem nodig is: van een ‘gewone’ woningcorporatie tot een ‘sociale 
voorpost’ in de wijk. Dit zijn zaken die je wellicht kunt voorspellen, maar die pas 
waarde en draagvlak krijgen op het moment dat er wordt samengewerkt in een 
open aanpak.

Woningruilweken

In het social lab heeft Kennisland met bewoners, woningcorporaties, GGD, 
gemeente, ontwerpers (Waarmakers) en enkele andere organisaties gezocht 
naar een antwoord op de vraag: hoe ziet prettig zelfstandig ouder worden 
eruit in deze buurt? Dit deden we door verhalen op te halen, maar vooral ook 
door samen met alle betrokkenen oplossingen te ontwerpen en te testen.
 
Een van die dingen die in het social lab werden ontwikkeld, is het idee van 
woningruilen in de eigen buurt. Dit betekent dat mensen hun woning kunnen 
ruilen voor een meer geschikt exemplaar. Daarmee wordt het voor bewoners 
mogelijk om lang zelfstandig te blijven wonen in hun eigen buurt, binnen het 
eigen sociale netwerk, in een woning die wél geschikt is. Het idee kreeg een 
naam: De Woningruilweken. 
 
Het concept is op 9 maart 2017 gelanceerd tijdens een Stadsgesprek in 
Amsteldorp, waar ook wethouder Ivens (bouwen en wonen) zijn steun gaf aan 
deze manier van experimenteel werken aan het woonvraagstuk. Dat was de 
steun in de rug die (normaal risicomijdende) corporaties nodig hadden om 
ermee door te gaan.

Foto: Bewoners van Amsteldorp doen mee met de Woningruilweken / Ymere / Jeroen van Kooten



‘Verandering 
maak je niet  
vanaf de  
tekentafel,  
maar met de 
mensen waar 
het om gaat’
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Open Data
Open Data is het beschikbaar stellen van gestructureerde informatie die ieder-
een mag gebruiken zonder dat daar expliciet toestemming voor gevraagd hoeft 
te worden.1 In open data zitten de voorwaarden voor het vrij delen van kennis 
en informatie. Open data staat iedereen toe om keuzes en toepassingen te maken 
gebaseerd op data van gemeenten. 
 
Met open data – zoals bijvoorbeeld overzichten van de locaties van speelter-
reinen, de locaties van monumenten in een gemeente, en de gemeentelijke 
bestemmingsplannen – kan de overheid de weg vrijmaken voor de creativiteit 
en het vernieuwend vermogen die in de samenleving aanwezig zijn. Inwoners 
krijgen met open data immers de kans hun betrokkenheid om te zetten in 
concrete acties. Zo kunnen innovatieve digitale diensten met maatschappe-
lijke waarde ontstaan, zijn inwoners en andere geïnteresseerden in staat om 
eigen analyses te maken en kunnen ze daarmee makkelijker participeren in 
het publieke debat. 
 
Het stelt organisaties ook in staat om nieuwe diensten en producten te ont-
wikkelen gebaseerd op deze data. De gemeente maakt hier de weg vrij voor 
de creativiteit van de inwoners en betrokkenen. Ook staat het de gemeente 
toe om transparant en controleerbaar te werk te gaan.
 
Open data is een vaak toegepaste vorm van Open Overheid. Door deze vorm 
te combineren met andere aspecten van Open Overheid kan een overheid zijn 
impact wezenlijk vergroten en efficiënter en transparanter opereren.

1 Kennisland is auteur van de Open Data Reader, deze reader gaat veel uitgebreider in op de 
juridische en technologische voorwaarden van open data.

https://data.overheid.nl/data/dataset/gemeente-utrecht-speelterreinen
https://data.overheid.nl/data/dataset/gemeente-utrecht-speelterreinen
https://data.overheid.nl/data/dataset/monumenten-alkmaar-gemeente-alkmaar
https://data.overheid.nl/data/dataset/gemeenteenschedebestemmingsplannen
https://data.overheid.nl/data/dataset/gemeenteenschedebestemmingsplannen
https://www.kl.nl/publicaties/open-data-reader-2016-handboek-openen-data-publieke-instellingen/
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Transparante voorbeelden
 
Wikimedia Nederland, de vereniging die Wikipedia in Nederland onder-
steunt, heeft in Nederland de lijsten van monumenten per gemeente 
gebruikt om Wikipedia-pagina’s aan te maken over deze monumenten en 
foto’s te crowdsourcen. Het open beschikbaar stellen van deze informatie 
heeft geleid tot meer aandacht, een brede verspreiding van informatie en 
kennis over de monumenten.
 
Ook blijkt uit onderzoek dat afbeeldingen van archieven die vrij gedeeld 
worden en opgenomen worden door Wikipedia meer dan achttienduizend 
maal meer bereik hebben dan dezelfde afbeeldingen enkel op de site van de 
instelling zelf. Ditzelfde geldt ook voor informatie. 
 
Een ander voorbeeld is Open Spending waar open data van gemeenten wordt 
hergebruikt om vergelijkend inzicht te geven in de uitgaven van gemeenten 
en andere overheden. Niet alleen biedt het iedereen de mogelijkheid om te 
kijken waar je gemeente geld aan uitgeeft, maar biedt het ook de mogelijk-
heid om te communiceren met data. Waar is een gemeente sterk in, haalt de 
gemeente al klimaatdoelstellingen?

Kennisland werkt zowel vanuit het culturele veld – via opencultuurdata.nl2 – als 
met overheidsinstellingen aan het openstellen van data. Uit onze masterclasses, 
workshops en projecten blijkt dat er een succesformule is voor deze beschik-
baarstellingen:
 
1. Begin klein - experimenteer 

Het is niet nodig om je hele datahuishouding publiek beschikbaar te stellen. 
Begin klein waardoor je de ervaring op doet hoe je je infrastructuur kan in-
richten, wie je nodig hebt en wat voor argumenten (voor en tegen) er spelen 
binnen je organisatie. 

2. Vergroot interne betrokkenheid 
Gebruik de ervaring van je experiment om de interne betrokkenheid voor 
open data in je instelling te vergroten. Open Overheid is een transitie waar 
een groot deel van je organisatie mee te maken krijgt. 

3. Luister naar de omgeving en werk samen 
Open data ‘doe’ je voor de inwoners en ondernemers rondom je gemeente. 
Zorg ervoor dat de weg naar de betrokken medewerkers makkelijk te vinden 
is. Houd een pagina bij met je opendatapublicaties en zorg ervoor dat het 
duidelijk is wie de contactpersoon is.

2 Open Cultuur Data is een samenwerking van Kennisland, Open State Foundation en het Neder-
lands Instituut voor Beeld en Geluid.

https://www.wikimedia.nl/project/wiki-loves-monuments
http://www.openspending.nl
http://www.opencultuurdata.nl/
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4. Opschalen 
Steeds meer gemeenten publiceren hun open data op data.overheid.nl. Hier-
door wordt het uitwisselen van informatie makkelijker, het publiek groter en 
maak je gebruik van een bestaande infrastructuur.

 

Juridische handreiking
Data is niet uit zichzelf open beschikbaar. De eigenaar – de gemeente – moet 
actief een aantal stappen zetten, te beginnen met het juridisch vrijgeven van de 
data. Om te begrijpen hoe dat werkt hebben we eerst een snelcursus auteurs-
recht, databankenrecht en licensering nodig.
 
Het auteursrecht rust op elke expressie die voortkomt uit de eigen intellectuele 
schepping van de auteur. Met expressie bedoelen we hier alles wat je vastlegt, 
op papier, in een document, uitspreekt (en opneemt), etc. Ideeën zijn niet auteurs-
rechtelijk te beschermen, feiten ook niet. Auteursrecht in het kader van open 
overheid bestaat dus uit rapporten, foto’s, tekeningen en andere creatieve werken 
en niet uit data.
 
In Nederland hebben we zo’n twintig uitzonderingen en beperkingen op 
het auteursrecht. Hieronder valt bijvoorbeeld persvrijheid en zelfstudie. Een 
belangrijke uitzondering op het auteursrecht is dat iedereen auteursrechtelijk 
beschermde werken van overheden mag overnemen, tenzij dit uitdrukkelijk is 
voorbehouden.3 

Dan hebben we nog het databankenrecht. Volgens het databankenrecht is een  
databank een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elemen-
ten, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische 
middelen of anderszins toegankelijk. Volgens het databankenrecht heb je toe-
stemming nodig voor elke substantiële overname van data.

Alle data die gepubliceerd wordt door een overheid, mag in principe vrij gebruikt 
worden4, en gezien de inhoud vaak uit feiten bestaat is deze niet auteursrechtelijk 
te beschermen. Om je open data te formaliseren maak je in dat geval gebruik van 
een open licentie.
 
Voordat inwoners organisatiedata van overheden kunnen gebruiken moeten ze 
hiervoor toestemming vragen. Dit is onhandig en kost zowel voor de hergebrui-
ker als de eigenaar van de data veel tijd. Hoewel publicaties door de openbare 
macht, waaronder gemeenten, vaak al geen toestemming nodig hebben om te 
gebruiken, is het goed om toch expliciet te vermelden dat dit mag en afstand te 
doen van enige intellectuele eigendomsrechten op deze data. Beter is om deze 

3 Op grond van Artikel 15b van de Nederlandse Auteurswet.

4 Op grond van Artikel 8(2) van de Nederlandse Databankenwet.

https://data.overheid.nl/
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juridische drempel voor iedereen weg te nemen door gebruik te maken van de 
Creative Commons Zero Publieke Domein Dedicatie (CC0).
 
CC0 is strikt genomen geen licentie, maar een vrijwaring van rechten. Je doet 
als het ware afstand van je rechten omdat je aangeeft dat iedereen deze data 
mag gebruiken. Rijksoverheid.nl en data.overheid.nl maken bijvoorbeeld al jaren 
gebruik van deze mogelijkheid. Ook kan de informatievoorziening nog verder 
worden geoptimaliseerd door zogenaamde API’s5, waarbij je rechtstreeks toe-
gang geeft tot databases. Aanpassingen die je zelf maakt kunnen zo ook makke-
lijk bij de hergebruiker terecht komen.
 
Nadat deze juridische drempel is gepasseerd is er nog een praktische, tech-
nische barrière. Open data heeft pas echt waarde wanneer het voor iedereen 
leesbaar is, dus wanneer er open standaarden worden gebruikt. Dat betekent 
dat je niet publiceert in bijvoorbeeld Word-documenten, maar PDF’s, en geen 
Excel-documenten maar CSV’s, etc. Lees de in 2016 door Kennisland gepubli-
ceerde Open Data Reader voor een volledig overzicht met de stappen en tips 
voor het publiceren van Open Data.

5 Een Application Programming Interface (API) is een manier waarop computerprogramma’s met 
elkaar kunnen communiceren. Hierdoor kan gestructureerd en efficiënt informatie uitgewisseld worden.

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl
https://www.rijksoverheid.nl/
https://data.overheid.nl/
https://www.kl.nl/publicaties/open-data-reader-2016-handboek-openen-data-publieke-instellingen/


‘Soms is 
open overheid 
ook: wij weten 
het ook nog 
niet’
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Open 
Verantwoording

Open Verantwoording is een goed startpunt voor Open Overheid. De website 
van Open Overheid formuleert het kernachtig:

 
Het vertrekpunt is de basale wens om verantwoording af te 
leggen. Declaraties publiceren is Open Verantwoording in de 
meest zuivere vorm. Betrokken burgers en journalisten vragen 
regelmatig om ‘de bonnetjes’, de vraag naar verantwoording 
is onmiskenbaar. Veel overheden doen dit nu standaard.

 

Een initiatief dat begint als Open Verantwoording groeit vaak uit tot een meng-
vorm van verschillende vormen van openheid. Zo leidt de focus op verantwoor-
ding aan het begin, tot concreet resultaat waarop je kunt voortbouwen. Omdat 
burgers erop aandringen en omdat overheden er voordelen mee behalen.
 
Een bekend initiatief dat op de behoeften en wensen vanuit overheid, politiek, 
journalistiek en samenleving inspeelt komt van Open State Foundation en heet 
Open Spending, dat kort staat beschreven in het hoofdstuk over Open Data. 
Recent organiseerde dezelfde Open State de tweede editie van de Accountabi-
lity Hack, een hackathon waarbij het “de uitdaging voor ontwikkelaars van apps 
[is] om met gebruik van open data geldstromen en prestaties van de overheid 
op nieuwe en innovatieve manieren in beeld te brengen.” Een ander initiatief 
komt uit de hoek van de activistische journalistiek (maar is intussen wat meer 
mainstream geworden): FTM, oftewel Follow The Money. Hun missie:

 
We streven met een optimistische instelling naar rechtvaar-
digheid en transparantie in een wereld met schaarse en 
ongelijk verdeelde rijkdommen waar alles om geld draait. 
We controleren de macht door geldstromen te volgen, stellen 
problemen en misstanden in de samenleving aan de kaak, 
leggen complexe verbanden bloot en dragen oplossingen 
aan. Bij die zoektocht naar waarheid en in ons streven naar 

http://www.open-overheid.nl/open-verantwoording/
https://openstate.eu/nl/2017/04/tweede-kamer-ontvangt-hackers-voor-accountability-hack-2017/
https://openstate.eu/nl/2017/04/tweede-kamer-ontvangt-hackers-voor-accountability-hack-2017/
https://nl.wikimedia.org/wiki/Hackathon
https://www.ftm.nl/over-ftm
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rechtvaardigheid betrekken we onze lezers. Gezamenlijk 
leveren we een bijdrage aan het herstel van het moreel 
kompas en helpen we de wereld in positieve zin te veranderen.

 

De naam is ontleend uit de film All the President’s Men waarin klokkenluider 
Mark Felt de Washington Post-journalisten Bob Woodward en Carl Bernstein 
aanspoort de geldstromen van de regering-Nixon te volgen.

De rest is geschiedenis. Dit soort dramatische voorbeelden zijn niet exempla-
risch, maar FTW heeft als financiële onderzoeksjournalistiek een stevige plek 
veroverd in het medialandschap. Het heeft talloze mensen bijgebracht dat 

Foto: Nixon verlaat het Witte Huis na zijn gedwongen aftreden / Oliver F. Atkins via Wikipedia
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openheid van zaken een claim is die je als weldenkend mens op alle publieke 
organisaties moet leggen; niet uit nieuwsgierigheid, maar omdat je zélf onder-
deel bent van dat systeem. 
 
Rondom klimaatvraagstukken is dit thema wat complexer: we vinden dat we 
een overheid verantwoordelijk mogen/moeten houden voor het nakomen 
van beloften en het goed uitvoeren van beleid. Maar hoe hou je een overheid 
verantwoordelijk voor (goede omgang met) klimaatverandering en -adaptatie? 
Zeker op de schaal van individuele gemeenten is dat lastig: kun je een gemeen-
te verantwoordelijk houden voor het klimaatprobleem? Daar is geen duidelijk 
antwoord op. Je bent als gemeente verantwoordelijk voor het eigen beleid, maar 
kunt wel degelijk betrokkenheid op grotere thema’s laten zien.
 
De schaal waarop je zelf acteert mag dan beperkt zijn, door het beleid en de 
uitvoering binnen de context van een groter maatschappelijk probleem te plaat-
sen, geef je als gemeente duiding aan de keuzes die je maakt en de kaders die 
je schept. Het maakt inzichtelijk wat (niet), waarom en hoe – en dat is een vorm 
van transparantie die wel degelijk past bij Open Verantwoording. 
 
Tegelijkertijd, en daarmee is dit thema verbonden aan Open Contact, maakt 
het dialoog mogelijk op het snijvlak van wat je wél en wat je níet kunt doen. 
Niet alles hoort bij je taken als gemeente. Dat is dus analoog aan het klimaat-
vraagstuk: het is ieders probleem en je zult hulp nodig hebben van andere 
(burger-) partijen om tot oplossingen te komen. Niemand zal de verwachting 
hebben dat dat oplossingen zullen zijn voor het wereldwijde klimaatvraag-
stuk, maar iedereen mag verwachten dat het bijdraagt aan het grotere doel en 
mag dus dezelfde betrokkenheid verwachten die ze zelf aan de dag leggen.
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